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BHT ZZSPk,
aneb co je u nás nového ?



Historické datum pro BHT ZZSPk

� Dne 3. května 2013 byla ZZSPk 
požádána o zajištění sekundárního 
transportu z plicní léčebny Janov na JIP 
TRN FN Plzeň
� Diagnóza : TBC
� Vyslána posádka s biovakem….
� Transport bez komplikací
� Bohužel pacient v neděli 5. května na 

JIP umírá…



Druhé nasazení BHT týmu :
� 18. června 2013 v 11.3O vyjíždí BHT k zajištění 

transportu pacientky z léčebny Janov opět na JIP 
TRN FNB v Plzni.
� Transport bez komplikací
� Pacientka si pobyt v biovaku chválí. Prý tam 

příjemně fouká ☺
� Na rozdíl od našeho prvního pacienta se po čase 

vrací do normálního života



Seminář v EGO Zlín :
� Ve dnech 13. a 14. února se celý BHT 

účastnil semináře v sídle společnosti 
Ego Zlín
� Teoretická i praktická část ….
� Došlo k navázání spolupráce s Ing. 
Častulíkem, který po odborné stránce 
zhodnotil a doporučil OOP pro členy 
našeho týmu. Jeho rady jsme si vzali k 
srdci a nákup OOP byl realizován v 
souladu s jeho doporučením….



Spolupráce s HZS Pk :
� 10. května 2013 jsme se 

účastnili teoretické výuky 
správné dekontaminace a 
postupů při manipulaci s 
biologickým agens a 
nebezpečnými látkami

� 18. června proběhl praktický 
nácvik dekontaminace v areálu 
HS Košutka



Do problematiky VVN jsme 
takříkajíc namočili i ostatní :

�Ústav soudního lékařství –
MUDr. Miroslav Dvořák

�Asociace pohřebních služeb



Z prostředků na krizovou připravenost 
byly pořízeny nové kvalitní OOP

Kombinézy, masky, filtračně 
ventilační jednotky s 3 filtry, 
holinky, rukavice, těsnící 
kroužky, funkční termo 
prádlo, kukly, brašny….



Dříve :



Nyní v novém ☺



�Dne 16.října 2013 jsme se 
zúčastnili setkání KHS v Českých 

Budějovicích. Zde naše nové 
vybavení budilo zaslouženou 

pozornost….



�4. a 5. listopadu 2013 
jsme si pozvali 
odborníky do 

plzeňského Parkhotelu 
na seminář. 



Nezapomínali jsme na 
naše pravidelná setkání 
každý měsíc 2 hodiny…



Co nás čeká v roce 2014 ???

Uspořádáme spolu s FNL Plzeň a 
HZS cvičení v prostorách 
nemocničního krytu

Opět pozveme odborníky k nám 
do Plzně na seminář. 



Děkujeme GŘ HZS     
a HZS Pk

za trvale skvělou 
spolupráci a vydatnou 

pomoc 



Děkuji Vám za pozornost




